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EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 27/08/2019 às 08h45/2º Público Leilão: 29/08/2019 às 16h30

HENRI ZYLBERSTAJN, leiloeiro oficial – mat. Jucesp n° 1014, com escritório à Av. Engenheiro Luís Carlos Ber-
rini, 105 – 4º Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, autorizado por BANCO 
INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em  1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, nos termos 
do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário, os 
seguintes imóveis urbanos: IMÓVEIS: I - Apartamento nº 154, no 15º andar, Bloco “B” do “EDIFÍCIO RESIDENCIAL 
PRAÇA DE POMPÉIA”, situado na rua Ministro Ferreira Alves nº 1.031 (entrada principal) e rua Desembargador Vale 
nº 1.044 (entrada secundária), no 19º Subdistrito – Perdizes, com a área real privativa de 111,15m², mais a área real 
comum de 52,576m² perfazendo a área real total de 163,726m², correspondendo, no terreno, a uma fração ideal 
de 0,5150%. Contribuinte: 022.050.0020-9/0006-3. Conforme Av. 4 o imóvel objeto da presente matrícula sob o nº 
58.587 está cadastrado, atualmente, na Prefeitura do Município de São Paulo, pelo Contribuinte nº 022.050.0215-5, 

de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP e registrada em 08/07/2011, conforme registro número 06 da 
II – VAGA DE GARAGEM 

PRIVATIVA DUPLA – TIPO “D”, nº 105, localizada no sub-solo do “EDIFÍCIO RESIDENCIAL PRAÇA DE POMPÉIA”, 
situado na Rua Ministro Ferreira Alves, nº 1.031 (entrada principal) e Rua Desembargador Vale nº 1.044 (entrada se-
cundária), no 19º Subdistrito – Perdizes, com a área real privativa de 22,10m², mais a área real comum de 39,388m², 
perfazendo a área real total de 61,488m² correspondendo, no terreno, a uma fração ideal de 0,1294% para a guarda 
e estacionamento de 02 (dois) veículos de passeio de padrão ou porte médio. Contribuinte: 022.050.0020-9/0006-3. 
Conforme AV-4 o imóvel objeto da presente matrícula sob o nº 58.588 está cadastrado, atualmente, na Prefeitura do 
Município de São Paulo, pelo Contribuinte nº 022.050.0215-5, conforme IPTU. Imóvel devidamente matriculado sob 

SP e registrada em 08/07/2011, conforme registro número 06 da matrícula nº 58.588 do 2º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo/SP. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 1.066.218,44 (Hum milhão, sessenta e seis mil, 
duzentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos); 2º PÚBLICO  LEILÃO:  533.109,22 (Quinhentos e 
trinta e três mil, cento e nove reais e vinte e dois centavos), O arrematante pagará à vista, o valor da arrema-
tação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais, impostos de transmissão para  lavratura 
e registro de escritura,  e com  todas as despesas que vencerem a partir da data de arrematação. Os imóveis 
serão entregues no estado em que se encontram. Venda ad corpus. Imóveis ocupados, desocupação a cargo 
do arrematante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os Fiduciantes GUILHERME JESUS PARMEGIANI, 
CPF nº 524.036.298-04 e CNH 02817009980/DETRAN-SP e MARIA ELIZABETH NOBREGA PARMEGIANI, CPF nº 
075.202.948-70 e CNH nº 02264432504/DETRAN-SP, intimado(s) da data dos leilões pelo presente edital. O(s) de-
vedor(es) fiduciante(s)  será(ão)  comunicado(s)  na forma do parágrafo 2º-A  do art. 27 da  lei 9.514/97, incluído 

-

Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados  já 
tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente, 
tomar conhecimento do edital completo através do site www.sold.com.br.

www.sold.com.br (11) 3296-7555INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Rua Tenente Negrão, 140 - 3º Andar

Itaim Bibi, São Paulo/SP
PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO 27/08/2019 - 08:40h  -  2º LEILÃO 29/08/2019 - 13:30h

EDITAL DE LEILÃO
Henri Zylberstajn, -

Presen-
cial e Online IMÓVEL -

-

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 27/08/2019, às 08:40 
horas, e 2º Leilão dia 29/08/2019, às 13:30 horas. LOCAL: 

. DEVEDORES FIDUCIANTES: MARLI TEREZINHA DOS 
SANTOS, 

JÉSSICA PRETO RAZZO, -

GUILHERME 
KEINER RAZZO

NATHAN DOS SANTOS PRETO, 

CRE-
DOR FIDUCIÁRIO Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01 DO PAGAMENTO

DOS VALO-
RES 1º leilão: R$ 303.994,85 (Trezentos e três mil e novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos); 
2º leilão: R$ 151.997,43 (Cento e cinquenta e um mil e novecentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos), 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: -

DO LEILÃO ONLINE: 
-
-

-

-
OBSERVAÇÕES: -

-

-

arrematante. O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para 
obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. 

-

A mera existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja 
ao arrematante o direito à desistência da arrematação. -

-

-

-

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1062167-74. 20 1 6.8.26.0002 Edital de Citação 
Prazo 20 dias. Proc. 1062167-74.2016.8.26.0002. O Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho, Juiz de Direito 
da 5º VC do Foro Regional de Santo Amaro S/P, Faz Saber a Adonias Pereira Tiburcio RG Nº 
17.997.715, CPF Nº 073.831.488-94, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-
lhe ação de Cobrança no valor de R$ 3.840,79. referente às da taxa de conservação do lote 09, da 
Quadra FL, do Loteamento Terras de Sta Cristina V. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a 
sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena 
de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será 
nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na lei..  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1017358-22.2014.8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 8ªVC, do Foro de Campinas, Estado de SP, Dr(a).Thais Migliorança Munhoz, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a  Rita de Cassia Carvalho Transporte Me, CNPJ Nº12.476.082/0001-24, na pes 
soa da sócia Rita de Cássia Carvalho que lhes foi proposta ação de Monitória requerida por por  
CGMP- Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o receb. da quantia de  
R$ 8.715 ,40, referente a fatura de nº 25081150, com vencimento em 11/06/2012, e Fatura de nº 
86768675, com vencimento em 10/07/2012, vencidas e não pagas. Considerando que a requerente, 
encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente edital Citado para os termos e 
atos da ação proposta ficando advertido de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia 
reclamada ou oferecer embargos, tudo nos termos do artigo 701 do Código de Processo Civil. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade de Campinas, aos 25 de junho de 2019.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1023296-23. 2017.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC, do Foro Regional VII-Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Daniela Cleodon Medeiros, brasileira, solteira, vendedora, RG 29.542.025-X CPF  
270.303.568-37, que lhe foi proposta uma ação de Cobrança por parte de Momentum Empre e n 
dimentos Imobiliários Ltda, referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 08, da 
Quadra AP, do Loteamento Ninho Verde I - Eco Residence). Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 20 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1107613-34. 2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Alessandra Laperuta 
Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) José Marinho da Conceição, 
Brasileiro, Casado, RG 7593000, CPF 623.363.808-97, 43, Jardim Internacional, CEP 04756-079, 
São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 62.249,24. 
referente às da taxa de conservação do lote 34, da Quadra HW, do Loteamento 6 da Riviera de 
Santa Cristina II. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0008298-14. 2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 6ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Luiz Raphael Nardy 
Lencioni Valdez, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Roland Carneiro Molina, CPF 165.168.258-58, 
que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social 
Camiliana. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do 
CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 17.148,81 (em 
março/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, 
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1015971-36. 2016.8.26.0361 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVara da Família e das Sucessões, do Foro de Mogi das Cruzes, Estado de SP, Dr(a). 
Eduardo Calvert, na forma da Lei, etc. Faz Saber a S. P. Soares Valério ME, CNPJ Nº 14.742. 400/ 
0001-87 representado por Mav Industria e Comércio de Lubrificantes Ltda, CNPJ/MF Nº 11.647. 
680/0001-56 e Andre Luiz Chagas RG Nº 17595208-5 , CPF/MF Nº 078.152.158-07 que SP1 
Fomento Mercantil Eireli ajuizou lhe ação de Execução de Título Extrajudicial do valor de R$ 286. 
086,33, referente à confissão de divida não quitada. Fica o Executado citado por meio deste edital 
para pagar o débito no prazo de 3 (três) dias ou garantir a Execução, sob pena de ser penhorados 
tantos bens bastem para satisfação da divida, nos termos do art. 830, § 3°, do Código de Processo 
Civil. No caso integral do pagamento de 3 dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 
827 do CPC), No prazo para embargos, o executado, reconhecendo o crédito do exequente e 
comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e 
honorários de Advogado, poderá requerer seja-lhe admitido pagar o restante em até 06 parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art.916. do CPC). 
Será o edital publicado na forma da lei. Nada Mais. Mogi das Cruzes, 19 de Julho de 2019. 

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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QUARTA-FEIRA, 07 DE AGOSTO DE 2019

PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA GPS
Empresa iniciou a entrega da DCTFWeb e no mês de 04/2019 houve um 
equívoco ao realizar o pagamento de uma GPS, como compensar ou 
restituir o INSS pago em duplicidade? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA POSSUI FUNCIONÁRIO AFASTADO POR LICENÇA NÃO 
REMUNERADA, HÁ ALGUM TEMPO, QUE PRETENDE SOLICITAR 
DEMISSÃO, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, sendo assim, 
entende-se não haver impedimento no pedido de demissão imediato, 
devendo apenas ser formalizado o pedido de demissão por escrito e 
realizado o exame médico demissional.

RESCISÃO POR ACORDO TRABALHADO
Na situação de rescisão de comum acordo, onde a empresa quer que o 
aviso prévio seja trabalhado, porém o funcionário não deseja cumprir, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

INFORMAÇÕES REFERENTES AO SST
Informações referentes ao SST (saúde e segurança no trabalho) deverão 
ser enviadas ao Esocial dos Diretores não empregados (com e sem 
FGTS)? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIOS GOZARAM 20 DIAS DE FÉRIAS, ENTRETANTO AGORA 
SOLICITAM QUE OS DEZ DIAS RESTANTES SEJAM CONCEDIDOS COMO 
ABONO PECUNIÁRIO, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que o abono pecuniário de férias deverá ser requerido até 
15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo. Desta forma, 
entendemos que neste momento, considerando que o requerimento 
de abono pecuniário não foi realizado no prazo acima, não poderá ser 
vendido esses 10 dias. Base Legal – Art.143, §1º da CLT.

AGENDA FISCAL® AGOSTO/ 19
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

• • •

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0073604-68.2012.8.26.0100 (USUC 1583) A Doutora Aline Aparecida 
de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da 
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) 
Francisco Genovez, Amélia Leal da Costa Genovez, Antônio da Silva Caceres, Esther 
Manhani Rodrigues, José Carlos Motta, Dalva de Cássia Gonçalves, Anna Christina Genovez 
Louzada, Francisca Maria Genovez de Oliveira, Célia Maria Leal da Cosa Genovez , réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados 
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Carlos Aurelino de Lima e Josefa Batista da Conceição, 
ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na 
Rua José Candido, nº 551 Parque Alto do Rio Bonito, 32º Subdistrito Capela do Socorro - São 
Paulo SP, com área de 194,80 m², contribuinte nº 163.222.0020-7, alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0127312-43.2006.8.26.0100 (USUC 244 ) A Doutora Aline Aparecida de 
Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de 
SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Herdeiros de José 
Maria Cardoso e Carlota Cardoso ou Carlota Espina Cardoso, a saber; Antonio Pinto Ramalho, Maria 
da Glória, Preciosa Pinto Ramalho, Manoel Monteiro da Silva, Maria Pinto Ramalho, Manoel Colaço 
Ricardo, Ana Pinto Ramalho ou Ana Pinto Tenda; Simone Oliveto Estevam Couto, Mauro de Rosa 
Couto, Braz Coelho ou Braz Coelho Gonçalves, Pedro Peres Martins, Dina Maria Ciuccio Peres, 
Joaquim Monteiro, Maria Anunciação Monteiro, Bandeirantes Comércio de Maquinas ltda, Suzana 
Regina Tomás, Irineu Panazzolo , réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Celestino Lopes 
Gonçalves e Maria Helena Franzotti Lopes, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração 
de domínio sobre o imóvel localizado na Avenida Sapopemba, nº 1376 Vila Leme 33° Subdistrito do 
Alto da Mooca - São Paulo SP, com área de 145,00 m², contribuinte nº 052.078.0041-8, alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação 
dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0055863-49.2011.8.26.0100 (USUC 1273) A Doutora Aline Aparecida de 
Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de 
SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Espólio de Tobias 
Gaspar Martins, Virginia Gomes Martins ou Virginia Gomes Martins, Virginia Gaspar Rosa, Manoel 
Gaspar Rosa, Geliza de Souza Rosa, Rosalia Gaspar ou Rosaria Gaspar, Maria de Fatima Rosa 
Cardoso, Marisa Rosa Cardoso Frias, João Manuel de Frias, Ivone Rosa Cardoso, Roseli Rosa 
Cardoso, Furnas Centrais Elétricas S/A, Adriana Teixeira de Almeida, Aldair Vicente Cesário, Pizzaria 
Nilão e Diego, Tatiana Gomes, Pablo Luiz, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Igreja 
Evangélica Louvor e Adoração Em Furnas, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de 
domínio sobre o imóvel localizado na Rua Roberto Rossen, nº 51, Jardim Sobradinho 22º Subdistrito 
Tucuruvi - São Paulo SP, com área de 185,19 m², alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. 
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

2ª VC – Regional Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0007242-28.2019.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - 
Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Sueli Juarez Alonso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SILVIO 
PORTES JR, CPF. 020.760.028-71, que nos autos da ação Monitória em fase de Cumprimento de 
Sentença ajuizada por VSTP EDUCAÇÃO LTDA, foi determinada, nos termos do art. 513, §2º, IV do 
CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, pague a quantia de R$ 13.048,58 
(valor em 22/03/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC). Fica ainda ADVERTIDO, que nos 
termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de julho de 2019. 

4ª VC – Regional Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0009165-
89.2019.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VII Itaquera, Estado 
de São Paulo, Dr(a). JURANDIR DE ABREU JÚNIOR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ROGÉRIO 
GUALBERTO NASCIMENTO, CPF. 260.817.718-22, que nos autos da ação MONITÓRIA, em fase de 
Cumprimento de Sentença ajuizada por AMC Serviços Educacionais LTDA, foi determinada, nos 
termos do art. 513, §2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, 
pague a quantia de R$ 33.761,55 (valor em 31/03/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa 
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC). Fica 
ainda ADVERTIDO, que nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

7ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1010702-21.2019.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional II Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Carneiro Calbucci Renaux, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) JOÃO BERNARDO PEREIRA EVANGELISTA, CPF 361.716.158-89, que lhe foi proposta 
uma ação Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando o recebimento de 
R$ 11.374,71 (Fev/2019), referente as mensalidades não pagas no ano de 2014 do Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes. Estando a ré em lugar ignorado, expede-
se o presente edital, para que em 15 dias, a fluir os 20 dias supra, pague a quantia pedida (hipótese 
em que ficará isento do pagamento das custas judiciais, mas deverá pagar 05% dos honorários 
advocatícios) ou oferte embargos (defesa) por intermédio de advogado, sob pena de não o fazendo se 
converter o mandado monitório em mandado executivo. No prazo de embargos, reconhecendo o 
crédito e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e 
honorários de advogado, poderá o devedor requerer seja admitido a pagar o restante em até 6 (seis) 
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos 
do parágrafo 5º do artigo 701 do CPC. Não sendo embargada a ação, a ré será considerada revel, 
caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente 
edital, afixado e publicado na forma da Lei. Nada mais. 

USINA AÇUCAREIRA PAREDÃO S.A. CNPJ 61.340.238/0001-50 - NIRE 353.0002083-9 - Ata da Assembleia Geral Ordinária, 
realizada em 15/04/2019 - Data, Hora e Local: 15/04/2019, às 09h, na sede social na avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 123, 
nesta Capital. Convocação: edital publicado no DOESP e no jornal Empresas & Negócios dos dias 15, 16 e 19/03/2019. Presença: 
acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto. Composição da Mesa:- Presidente: Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembleia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na 
forma sumária do artigo 130, § 1º da Lei 6.404/76. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente 
impedidos, deliberaram: 1. aprovar o relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.18, publicados 
no DOESP e no jornal Empresas & Negócios do dia 30/03/2019, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se 
encontravam à disposição através de publicações insertas nos mesmos jornais, nos dias 15, 16 e 19/03/2019; e, 2. fixar em R$ 0,00 o 
valor global dos honorários mensais a serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês; Encerramento: nada 
mais havendo a tratar, o sr. Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. São Paulo, 
15/04/2019. (aa.) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, Secretário. Acionistas: Helo-
fredo Participações Ltda., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Rolenir Sociedade de Participações 
Ltda., p. Lenira Pereira de Oliveira Giorgi Pagliari; Roberto Azevedo Soares Giorgi; Begônias Participações Ltda., p. Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Goivos Participações Ltda., pp. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Waldir Wagner de 
Souza; Agropecuária Santa Maria do Guataporanga S.A., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Cia. 
Mascote de Empreendimentos, p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Cotonifício Guilherme Giorgi 
S.A., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Embalagens Americana Ltda., p. Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Glicínea Empreendimentos e Participações Ltda., p. Guilherme Azevedo Soares Gior-
gi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Limantos Participações Ltda., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares 
Giorgi; Metalúrgica Aricanduva S.A., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Refinaria Nacional de Sal 
S.A., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; União Industrial Mercantil Brasileira S.A., p. Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; e, Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., p. Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 15/04/2019. Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi - Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP 287.380/19-1 em 30/05/2019

Da Ilha - Comércio de Álcool Ltda.
CNPJ nº 78.700.929/0001-10 - NIRE 41200614561

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 1º de Julho de 2019
1. Data, Hora e Local: No dia 1º de julho de 2019, às 13:00 horas, na sede social da Da Ilha - Comércio de Álcool Ltda. (“Sociedade”), localizada na Rodovia dos 
Minérios, nº 96, Km 8, Loja 1, Bairro Bonfim, CEP 83.507-000, na cidade de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná. 2. Convocação e Presença: A convocação 
é dispensada nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença dos sócios representando a totalidade do capital social
da Sociedade, a saber: Companhia Nacional de Álcool, sociedade anônima, com sede na Cidade de Jandira, Estado de São Paulo, na Via de Acesso João de 
Góes, nº 2.300, Box 02, Módulo 03, Galpão A, unidade autônoma 02, condomínio B - Park Jandira, Jardim Alvorada, CEP 06612-000, inscrita no CNPJ sob o nº
60.881.299/0001-62, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.300.050.444, neste ato
representada na forma de seu Estatuto Social por seus Diretores Srs. José Paulo Ferreira Soares, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, inscrito no 
CPF sob nº 260.191.008-98 e portador da Cédula de Identidade RG nº 27.479.003-8 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de Santana de Parnaíba, Estado
de São Paulo, na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 3.566, Bloco A1, apartamento 31, Tamboré, CEP 06543-001 e Sra. Isabel Paulino da Costa
Tartuci, brasileira, casada, administradora de empresas, inscrita no CPF sob nº 011.716.796-70 e portadora da Cédula de Identidade RG nº 8.415.046 SSP/MG,
residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Arizona, 1.281, apartamento 172, Brooklin, CEP 04567-003 e Grupo MPR
Participações S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Madeira, nº 222, 7º andar, conjunto 71, sala 1, Edifício 
Alfacon, Centro Empresarial Alphaville, CEP 06454-010, inscrita no CNPJ sob o nº 13.974.755/0001-39, com seus atos constitutivos registrados perante a JUCESP 
sob o NIRE 35.300.395.506, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social por seus Diretores, Sr. José Paulo Ferreira Soares, acima qualificado, e Sra.
Isabel Paulino da Costa Tartuci, acima qualificada. 3. Mesa: Presidente: Sr. José Paulo Ferreira Soares; Secretária: Sra. Isabel Paulino da Costa Tartuci. 4. Ordem 
do Dia: deliberar sobre: (i) nos termos do Artigo 10, § 3º, inciso “vii”, do Contrato Social da Sociedade, a outorga de fiança, pela Sociedade, para assegurar o
integral cumprimento das obrigações assumidas pela Companhia Nacional de Álcool, sociedade controladora da Sociedade, no âmbito da 3ª (Terceira) 
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a Ser Convolada em Garantia Real, Com Garantia Adicional Fidejussória, 
em Duas Séries, Para Colocação Privada, da Companhia Nacional de Álcool, objeto do “Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a Ser Convolada em Garantia Real, Com Garantia Adicional Fidejussória, em Duas 
Séries, Para Colocação Privada, da Companhia Nacional de Álcool” (“Emissão” e “Escritura”, respectivamente); e (ii) autorizar a Diretoria da Sociedade a praticar 
qualquer ato e firmar quaisquer documentos que se fizerem necessários à efetivação das deliberações tomadas nesta Reunião de Sócios. 5. Deliberações: Pela
unanimidade de votos dos sócios presentes, e sem reservas, foram tomadas e aprovadas as seguintes deliberações: 5.1. Aprovar a lavratura da ata que se refere 
à presente Reunião de Sócios em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. 5.2. Aprovar, nos termos do Artigo 10, § 3º, inciso “vii”, do 
Contrato Social da Sociedade, a outorga de fiança, pela Sociedade, para assegurar o integral cumprimento das obrigações assumidas pela Companhia Nacional 
de Álcool, sociedade controladora da Sociedade, no âmbito da Emissão, no valor total de emissão de R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), mediante a 
emissão de 60.000 (sessenta mil) debêntures (“Debêntures”), pelo valor unitário de R$1.000,00 (mil reais). 5.3. Consignar que a deliberação ora aprovada com 
relação às Debêntures se estende à definição da sobretaxa (spread) da Remuneração das Debêntures, desde que observado o limite de 2,20% (dois inteiros e
vinte centésimos por cento) ao ano para as Debêntures Primeira Série e de 2,45% (dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) ao ano para as
Debêntures Segunda Série, não sendo necessária, portanto, nova deliberação pela Sociedade nesse sentido. 5.4. Autorizar a Diretoria da Sociedade,
observadas as disposições legais e o disposto no contrato social da Sociedade, a praticar todos e quaisquer atos necessários ao fiel cumprimento das
deliberações acima, bem como celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos daí decorrentes, ficando, inclusive, ratificados todos os atos já praticados pela 
Diretoria neste sentido. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada pelos presentes. Mesa: José Paulo 
Ferreira Soares - Presidente; Isabel Paulino da Costa Tartuci - Secretária. Sócios: Grupo MPR Participações S.A. - (José Paulo Ferreira Soares e Isabel Paulino 
da Costa Tartuci); Companhia Nacional de Álcool - (José Paulo Ferreira Soares e Isabel Paulino da Costa Tartuci). JUCEPAR nº 2019.4102971 em 05/07/2019.
Leandro Marcos Raysel Biscaia - Secretário-Geral.

Grupo MPR Participações S.A.
CNPJ nº 13.974.755/0001-39 - NIRE 35.300.395.506

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 1º de Julho de 2019
1. Data, Hora e Local: Em 1º de julho de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Grupo MPR Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Barueri,
Estado de São Paulo, na Alameda Madeira, nº 222, 7º andar, conjunto 71, sala 1, Edifício Alfacon, Centro Empresarial Alphaville, CEP 06454-010. 2. Convocação
e Presença: A convocação é dispensada nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença dos acionistas representando 
a totalidade do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Presidente: 
Sr. José Paulo Ferreira Soares; Secretária: Sra. Isabel Paulino da Costa Tartuci. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a orientação de voto, pela Companhia, em 
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Nacional de Álcool, sociedade investida da Companhia e inscrita no CNPJ sob o nº 60.881.299/0001-62, com 
relação à emissão da 3ª (terceira) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a Ser Convolada em Garantia Real, Com 
Garantia Adicional Fidejussória, em Duas Séries, para Colocação Privada, da Companhia Nacional de Álcool, no valor total de emissão de R$ 60.000.000,00 
(sessenta milhões de reais), mediante a emissão de 60.000 (sessenta mil) debêntures, pelo valor unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais) (“Emissão” e “Debêntures”,
respectivamente); (ii) a outorga de fiança, pela Companhia, para assegurar o cumprimento integral das obrigações assumidas pela Companhia Nacional de
Álcool no âmbito da Emissão das Debêntures; (iii) a orientação de voto, pela Companhia, em Assembleia Geral Extraordinária da Álcool Ferreira S.A., sociedade
investida da Companhia, com relação à outorga, pela Álcool Ferreira S.A., de fiança para assegurar o integral cumprimento das obrigações assumidas pela
Companhia Nacional de Álcool, no âmbito da Emissão das Debêntures; (iv) a orientação de voto, pela Companhia, em reunião de sócios da Da Ilha - Comércio
de Álcool Ltda., sociedade investida da Companhia, com relação à outorga, pela Da Ilha - Comércio de Álcool Ltda., de fiança para assegurar o integral
cumprimento das obrigações assumidas pela Companhia Nacional de Álcool, no âmbito da Emissão das Debêntures; e (v) a autorização à Diretoria da
Companhia para a prática de todo e qualquer ato, bem como para celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos necessários à realização da deliberação
acima. 5. Deliberações: Lidos, tratados e discutidos os assuntos constantes da ordem do dia, as seguintes deliberações foram aprovadas, sem quaisquer 
ressalvas, por unanimidade dos acionistas presentes: 5.1. Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei das
S.A. 5.2. Aprovar o voto favorável a ser proferido pela Companhia na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Nacional de Álcool, sociedade investida 
da Companhia, relativamente à emissão das Debêntures. 5.3. Aprovar a outorga, pela Companhia, de fiança para assegurar o integral cumprimento das 
obrigações assumidas pela Companhia Nacional de Álcool, no âmbito da Emissão das Debêntures, conforme vierem a ser estabelecidas no “Instrumento
Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a Ser Convolada em Garantia Real,
Com Garantia Adicional Fidejussória, em Duas Séries, Para Colocação Privada, da Companhia Nacional de Álcool” (“Escritura”). 5.4. Aprovar o voto favorável a 
ser proferido pela Companhia na Assembleia Geral Extraordinária da Álcool Ferreira S.A., sociedade investida da Companhia, para a outorga de fiança, pela
Álcool Ferreira S.A., para assegurar o integral cumprimento das obrigações assumidas pela Companhia Nacional de Álcool, no âmbito da Emissão das
Debêntures. 5.5. Aprovar o voto favorável a ser proferido pela Companhia na reunião de sócios da Da Ilha - Comércio de Álcool Ltda., sociedade investida da
Companhia, para outorga de fiança, pela Da Ilha - Comércio de Álcool Ltda., para assegurar o integral cumprimento das obrigações assumidas pela Companhia
Nacional de Álcool, no âmbito da Emissão das Debêntures. 5.6. Consignar que a deliberação ora aprovada com relação às Debêntures se estende à definição 
da sobretaxa (spread) da Remuneração das Debêntures, desde que observado o limite de 2,20% (dois inteiros e vinte centésimos por cento) ao ano para as 
Debêntures Primeira Série e de 2,45% (dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) ao ano para as Debêntures Segunda Série, não sendo necessária,
portanto, nova deliberação pela Companhia nesse sentido. 5.7. Autorizar a Diretoria da Companhia, observadas as disposições legais e o disposto no estatuto
social da Companhia, a praticar todos e quaisquer atos necessários ao fiel cumprimento das deliberações acima, bem como celebrar quaisquer contratos e/ou 
instrumentos daí decorrentes, ficando, inclusive, ratificados todos os atos já praticados pela Diretoria neste sentido. 6. Encerramento: Nada mais havendo a
ser tratado, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. 7. Assinaturas: Presidente:
José Paulo Ferreira Soares; Secretária: Isabel Paulino da Costa Tartuci; Acionistas com 100% do capital votante: MPR Empreendimentos e Participações S.A., 
representada por seus diretores Isabel Paulino da Costa Tartuci e José Paulo Ferreira Soares. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Barueri,  
1º de julho de 2019. Mesa: José Paulo Ferreira Soares - Presidente; Isabel Paulino da Costa Tartuci - Secretária. JUCESP nº 387.962/19-0 em 18/07/2019.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Companhia Nacional de Álcool
CNPJ nº 60.881.299/0001-62 - NIRE 35.300.050.444

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 1º de Julho de 2019
1. Data, Hora e Local: No dia 1º de julho de 2019, às 11:00 horas, na sede social da Companhia Nacional de Álcool (“Companhia”), localizada
na Cidade de Jandira, Estado de São Paulo, na Via de Acesso João de Góes, nº 2.300, Box 02, Módulo 03, Galpão A, unidade autônoma 02, 
condomínio B - Park Jandira, Jardim Alvorada, CEP 06612-000. 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação dos editais de 
convocação, conforme o disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da
Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Sr. José Paulo Ferreira Soares; 
Secretária: Sra. Isabel Paulino da Costa Tartuci. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a aprovação da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a Ser Convolada em Garantia Real, Com Garantia Adicional Fidejussória, em 
Duas Séries, para Colocação Privada, da Companhia, nos termos do artigo 59 da Lei das S.A., e definir o montante e suas características 
(“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente); (ii) a orientação de voto, pela Companhia, em reunião de sócios da Da Ilha - Comércio de Álcool 
Ltda., sociedade investida da Companhia, com relação à outorga, pela Da Ilha - Comércio de Álcool Ltda., de fiança para assegurar o integral
cumprimento das obrigações assumidas pela Companhia no âmbito das Debêntures; (iii) a participação da Companhia em operação de
securitização dos recebíveis do agronegócio lastreados nos créditos do agronegócio originados pela Emissão das Debêntures (“Operação de 
Securitização”); e (iv) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas para efetivar a Emissão das Debêntures, incluindo, sem 
limitações, a prática dos atos necessários à assinatura da respetiva emissão, à negociação dos termos da emissão e contratos relacionados,
bem como a publicação e o registro dos documentos de natureza societária perante os órgãos competentes. 5. Deliberações: Pela unanimidade
de votos dos acionistas presentes, e sem reservas, foram tomadas e aprovadas as seguintes deliberações: 5.1. Registrar que a presente ata
será lavrada na forma de sumário, nos termos do § 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. 5.2. Consignar que, a emissão das Debêntures (conforme 
abaixo definido) pela Companhia, se insere no contexto de uma operação de securitização de créditos do agronegócio que resultará na emissão 
de certificados de recebíveis do agronegócio (“CRA”), aos quais esses créditos do agronegócio serão vinculados como lastro. 5.3. Aprovar a
Emissão, com as seguintes características gerais: (i) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de R$ 60.000.000,00 (sessenta 
milhões de reais) na Data de Emissão (conforme abaixo definido); (ii) Número da Emissão e Número de Séries: A Emissão constitui a 3ª 
(terceira) emissão de Debêntures da Companhia e será realizada em 2 (duas) séries, observado que a quantidade de debêntures a ser alocada 
em cada série será definida de acordo com a demanda apurada em Procedimento de Bookbuilding dos CRA; (iii) Espécie: As Debêntures serão 
da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações, e serão automaticamente convoladas em espécie com
garantia real, independentemente da celebração de qualquer aditamento à Escritura de Emissão, no momento em que for constituída a Alienação 
Fiduciária de Ações, com garantia adicional fidejussória; (iv) Garantias: A Emissão será garantida por fiança outorgada pela Álcool Ferreira
S.A., pela Grupo MPR Participações S.A. e pela Da Ilha - Comércio de Álcool Ltda., e por garantia real, a ser constituída, de alienação fiduciária
de ações de emissão da Grupo MPR Participações S.A. de titularidade da MPR Empreendimentos S.A., nos termos da escritura da Emissão das
Debêntures (“Escritura”); (v) Quantidade de Debêntures: Serão emitidas 60.000 (sessenta mil) Debêntures pela Companhia, sendo que a
quantidade de Debêntures a ser alocada para cada uma das séries será definida em sistema de vasos comunicantes, após a conclusão do 
procedimento de coleta de intenções de investimentos nos CRA, conforme previsto na Escritura (“Procedimento de Bookbuilding dos CRA”); 
 (vi) Distribuição Parcial: Não haverá possibilidade de subscrição parcial das Debêntures no âmbito da Emissão; (vii) Valor Nominal Unitário: 
O valor nominal unitário das Debêntures (“Valor Nominal Unitário”), na Data de Emissão (conforme abaixo definido), será de R$ 1.000,00 (um 
mil reais); (viii) Conversibilidade, Tipo e Forma: As Debêntures são simples e não serão conversíveis em ações de emissão da Companhia, e 
são nominativas e escriturais, sem emissão de cautelas e certificados; (ix) Procedimento de Colocação: As Debêntures serão objeto de
colocação privada, sem a intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, sendo a sua 
negociação realizada de forma privada, observado o disposto na Escritura; (x) Data de Emissão e Prazo: Para todos os fins e efeitos legais, a 
data de emissão das Debêntures será definida na Escritura (“Data de Emissão”), tendo vencimento no 5º (quinto) aniversário a contar da Data
de Emissão (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado e resgate antecipado das Debêntures, nos termos da
Escritura; (xi) Preço e Forma de Integralização: As Debêntures serão integralizadas à vista pelo seu Valor Nominal Unitário, em moeda corrente 
nacional, em uma única data (“Preço de Integralização”), por meio de Transferência Eletrônica Disponível - TED ou outra forma de transferência
eletrônica de recursos financeiros, data de integralização dos CRA (“Data de Integralização”); (xii) Comprovação de Titularidade das
Debêntures: A Companhia não emitirá certificados de Debêntures. Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada 
pela inscrição do respectivo titular no Livro de Registro de Debêntures Nominativas da Companhia; (xiii) Pagamento do Valor Nominal Unitário: 
Ressalvado nas hipóteses de vencimento antecipado ou resgate antecipado das Debêntures, quando aplicável, o Valor Nominal Unitário das 
Debêntures, ou seu saldo, conforme o caso, será amortizado trimestralmente, a partir do 18º (décimo oitavo) mês (inclusive) a contar da Data 
de Emissão, conforme datas previstas na Escritura; (xiv) Local de Pagamento: Os pagamentos relativos às Debêntures serão feitos mediante 
depósito nas contas dos patrimônios separados dos CRA, de titularidade dos patrimônios separados dos CRA (“Contas Centralizadoras”), 
conforme previsto na Escritura; (xv) Uso de Recursos: Os recursos obtidos pela Companhia com a emissão das Debêntures serão destinados 
única e exclusivamente ao cumprimento, diretamente pela Companhia, da obrigação de compra de etanol assumida pela Companhia em
determinado instrumento, nos termos da Escritura; (xvi) Resgate Antecipado Facultativo Total: A partir do 12º (décimo segundo) mês contado
da Data de Emissão, a Companhia poderá realizar o resgate antecipado facultativo total das Debêntures, considerando as Debêntures Primeira
Série e as Debêntures Segunda Série, de acordo com os termos e condições previstos na Escritura (“Resgate Antecipado Facultativo Total”). 
Caso o Resgate Antecipado Facultativo Total ocorra entre o 12º (décimo segundo) mês e o 24º (vigésimo quarto) mês a contar da Data de
Emissão, será devido um prêmio de resgate de 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) flat sobre o montante total devido a título 
de Resgate Antecipado Facultativo Total. Caso o Resgate Antecipado Facultativo Total ocorra entre o 25º (vigésimo quinto) mês e o 36º (trigésimo 
sexto) mês a contar da Data de Emissão, será devido um prêmio de resgate de 1,00% (um por cento) flat sobre o montante total devido a título
de Resgate Antecipado Facultativo Total. Caso o Resgate Antecipado Facultativo Total ocorra entre o 37º (trigésimo sétimo) mês a e o 48º 
(quadragésimo oitavo) mês a contar da Data de Emissão, será devido um prêmio de resgate de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) flat 
sobre o montante total devido a título de Resgate Antecipado Facultativo Total. Caso o Resgate Antecipado Facultativo Total ocorra entre o 49º 
(quadragésimo nono) mês a contar da Data de Emissão e a Data de Vencimento (exclusive), será devido um prêmio de resgate de 0,25% (vinte
e cinco centésimos por cento) flat sobre o montante total devido a título de Resgate Antecipado Facultativo Total; (xvii) Resgate Facultativo
Antecipado por Mudança de Tributos: A Companhia poderá realizar resgate antecipado facultativo total das Debêntures, caso qualquer órgão 
competente venha a criar ou exigir o recolhimento, retenção ou pagamento de impostos, taxas, contribuições sobre a Remuneração das
Debêntures e/ou dos CRA ou venha majorá-los, nos termos previstos na Escritura; (xviii) Oferta de Resgate Antecipado: A qualquer tempo a
contar da Data de Integralização, a Companhia poderá realizar oferta de resgate antecipado das Debêntures, considerando as Debêntures
Primeira Série e as Debêntures Segunda Série, com o consequente cancelamento de tais Debêntures, de acordo com os termos e condições 
previstos na Escritura; (xix) Negociação das Debêntures: As Debêntures serão objeto de colocação privada, sem qualquer esforço junto ao
público em geral e sem a intermediação de instituições financeiras do sistema de distribuição, sendo a sua negociação realizada de forma privada,
observado o disposto na Escritura; (xx) Atualização Monetária das Debêntures: O Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado 
monetariamente; (xxi) Remuneração: (i) A partir da Data de Integralização, as Debêntures Primeira Série farão jus a juros remuneratórios 
incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures Primeira Série, conforme o caso, correspondentes 
a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra-grupo, 
expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no 
informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida exponencialmente de sobretaxa (spread) 
de até 2,20% (dois inteiros e vinte centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, a ser definida em
Procedimento de Bookbuilding dos CRA estabelecido na Escritura (“Remuneração das Debêntures Primeira Série”); e (ii) A partir da Data de 
Integralização, as Debêntures Segunda Série farão jus a juros remuneratórios incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor
Nominal Unitário das Debêntures Segunda Série, conforme o caso, correspondentes a 100% (cem por cento) da Taxa DI, acrescida 
exponencialmente de sobretaxa (spread) de até 2,45% (dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e 
cinquenta e dois) dias úteis, a ser definida em Procedimento de Bookbuilding dos CRA estabelecido na Escritura (“Remuneração das Debêntures 
Segunda Série” e, em conjunto com a Remuneração das Debêntures Primeira Série, a “Remuneração das Debêntures”). (xxii) Pagamento da 
Remuneração: O pagamento da Remuneração das Debêntures será feito trimestralmente em parcelas consecutivas, em cada uma das datas 
de pagamento estabelecidas na Escritura (cada uma, uma “Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures”). (xxiii) Vencimento
Antecipado: Os debenturistas, mediante prévio aviso à Companhia, poderão declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações da
Companhia relativas às Debêntures de ambas as séries na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas na Escritura e exigir da Companhia
o pagamento integral do Valor Nominal Unitário, ou seu saldo, conforme o caso, acrescido da Remuneração das Debêntures, calculada pro rata
temporis, desde a Data de Integralização, ou a última Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures, até a data do seu efetivo pagamento, 
sem prejuízo, quando for o caso, da cobrança dos Encargos Moratórios e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Companhia
nos termos de quaisquer dos Documentos da Operação, observado o quanto disposto na Escritura; (xxiv) Repactuação Programada: Não 
haverá repactuação programada. 5.4. Consignar que a deliberação ora aprovada com relação às Debêntures se estende à definição da sobretaxa 
(spread) da Remuneração das Debêntures, desde que observado o limite de 2,20% (dois inteiros e vinte centésimos por cento) ao ano para as
Debêntures Primeira Série e de 2,45% (dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) ao ano para as Debêntures Segunda Série, não 
sendo necessária, portanto, nova deliberação pela Companhia nesse sentido. 5.5. Aprovar o voto favorável a ser proferido pela Companhia na
reunião de sócios da Da Ilha - Comércio de Álcool Ltda., sociedade investida da Companhia, para outorga de fiança, pela Da Ilha - Comércio de 
Álcool Ltda., para assegurar o integral cumprimento das obrigações assumidas pela Companhia no âmbito da Emissão das Debêntures. 
5.6. Autorizar a contratação pela Companhia dos prestadores de serviços necessários à Emissão das Debêntures e à realização da Operação 
de Securitização, incluindo, mas não se limitando, à contratação pela Companhia do Banco Itaú BBA S.A., instituição financeira inscrita no  
CNPJ/ME sob o nº 17.298.092/0001-30 (“Coordenador Líder”), para realizar a distribuição pública dos CRA de emissão da True Securitizadora 
S.A., companhia securitizadora inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.130.744/0001-00 (“Securitizadora”), no montante total de R$60.000.000,00 
(sessenta milhões de reais), que terão como lastro os créditos do agronegócio originados pelas Debêntures, nos termos do instrumento
específico de contratação, a ser celebrado entre a Companhia, a Securitizadora e o Coordenador Líder (“Contrato de Distribuição”). 5.7. Autorizar
a diretoria da Companhia, observadas as disposições legais e o disposto no estatuto social da Companhia, a praticar todos e quaisquer atos 
necessários à implementação das deliberações tomadas acima e tomar todas as providências relativas à Emissão, especialmente, sem 
limitação, para negociar e celebrar a Escritura, o Contrato de Distribuição e os demais documentos necessários (inclusive aditamentos), bem
como praticar todos os demais atos necessários à realização da Emissão, ficando, inclusive, ratificados todos os atos já praticados pela Diretoria 
neste sentido. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada pelos presentes. 
7. Assinaturas: Presidente: José Paulo Ferreira Soares; Secretária: Isabel Paulino da Costa Tartuci; Acionistas com 100% do capital votante: 
Grupo MPR Participações S.A., representada por seus diretores Isabel Paulino da Costa Tartuci e José Paulo Ferreira Soares. A presente é cópia 
fiel da ata lavrada em livro próprio. Jandira, 1º de julho de 2019. Mesa: José Paulo Ferreira Soares - Presidente; Isabel Paulino da Costa Tartuci - 
Secretária. JUCESP nº 387.963/19-4 em 18/07/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Álcool Ferreira S.A.
CNPJ nº 61.154.480/0001-30 - NIRE 35.300.043.006

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 1º de Julho de 2019
1. Data, Hora e Local: No dia 1º de julho de 2019, às 12:00 horas, na sede social da Álcool Ferreira S.A. (“Companhia”), localizada Cidade de 
Jandira, Estado de São Paulo, na Via de Acesso João de Góes, nº 2.300, Box 02, Módulo 03, Galpão A, unidade autônoma 02, condomínio B -
Park Jandira, Jardim Alvorada, CEP 06612-000. 2. Convocação e Presença: A convocação é dispensada nos termos do artigo 124, § 4º da 
Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social votante da Companhia, 
conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sr. José Paulo Ferreira Soares; 
Secretária: Sra. Isabel Paulino da Costa Tartuci. 4. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) nos termos do Artigo 12, inciso “h”, do Estatuto Social da
Companhia, a outorga de fiança, pela Companhia, para assegurar o integral cumprimento das obrigações assumidas pela Companhia Nacional
de Álcool, sociedade coligada da Companhia e inscrita no CNPJ sob o nº 60.881.299/0001-62, no âmbito da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a ser Convolada em Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em
Duas Séries, para Colocação Privada, da Companhia Nacional de Álcool, no valor total de emissão de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de 
reais), mediante a emissão de 60.000 (sessenta mil) debêntures, pelo valor unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais) (“Emissão” e “Debêntures”, 
respectivamente); e (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar qualquer ato e firmar quaisquer documentos que se fizerem necessários à 
efetivação das deliberações tomadas nesta Assembleia. 5. Deliberações: Pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, e sem reservas, 
foram tomadas e aprovadas as seguintes deliberações: 5.1. Aprovar a lavratura da ata que se refere à presente Assembleia Geral Extraordinária 
em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. 5.2. Aprovar, nos termos do Artigo 12, inciso “h”, do Estatuto Social da
Companhia, a outorga de fiança, pela Companhia, para assegurar o integral cumprimento das obrigações assumidas pela Companhia Nacional
de Álcool no âmbito da Emissão da Debêntures. 5.3. Consignar que a deliberação ora aprovada com relação às Debêntures se estende à
definição da sobretaxa (spread) da Remuneração das Debêntures, desde que observado o limite de 2,20% (dois inteiros e vinte centésimos por 
cento) ao ano para as Debêntures Primeira Série e de 2,45% (dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) ao ano para as Debêntures 
Segunda Série, não sendo necessária, portanto, nova deliberação pela Companhia nesse sentido. 5.4. Autorizar a Diretoria da Companhia, 
observadas as disposições legais e o disposto no estatuto social da Companhia, a praticar todos e quaisquer atos necessários ao fiel
cumprimento das deliberações acima, bem como celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos daí decorrentes, ficando, inclusive, ratificados
todos os atos já praticados pela Diretoria neste sentido. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida, 
aprovada e assinada pelos presentes. 7. Assinaturas: Mesa: Presidente: José Paulo Ferreira Soares; Secretária: Isabel Paulino da Costa Tartuci. 
Acionista representante de 100% do capital social: Grupo MPR Participações S.A., representada por seus diretores Isabel Paulino da Costa
Tartuci e José Paulo Ferreira Soares. Certifico que a presente confere com o original lavrado no livro próprio. Jandira, 1º de julho de 2019.  
Mesa: José Paulo Ferreira Soares - Presidente; Isabel Paulino da Costa Tartuci - Secretária. JUCESP nº 387.965/19-1 em 18/07/2019.  
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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